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Vejledning: Misbrugsanamnese i NordEPJ 

Nedenstående vejledning er en støtte til at dokumentere misbrugsanamnesen i NordEPJ jf. PRI-dokument. 

Den første del af screeningen foretages som en del af journaloptagelsen og dokumenteres under Misbrug.  

Ud fra en udredning foretages en grundscreening med nedenstående rødt markerede grundscreenings-
spørgsmål (se PRI for den fulde beskrivelse) som en guide: 

Beskrivelse af rusmiddelindtag – aktuelt og tidligere (Hovedgrupper i henhold til ICD-10 inklusiv alkohol) 
For hvert rusmiddel oplysning om (de enkelte rusmidler nævnes kronologisk): 

 
Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? 

 
Hvilke rusmidler har du tidligere brugt? 

Psykiske konsekvenser af misbrug 
Nytilkomne psykiske symptomer i forbindelse med fortsat rusmiddelanvendelse? 

 
Forværring eller ændring af i forvejen bestående symptomer i forbindelse med fortsat rusmiddelanvendelse? 

Tidligere behandling for stofmisbrug 
 

Har du været i behandling? 

Injektionsadfærd/risikoadfærd 
Injektionsadfærd ja/nej 

 
Risikoadfærd (deler kanyler, sprøjter og/eller snifferør?) 

Somatiske komplikationer til misbrug 
Hepatitis/HIV-status 

 
Abscesser, tromboser eller andet? 
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Misbrugsanamnesen 

Læge eller ambulant behandler opretter aktiviteten ”Misbrugsanamnese”, og udfylder ud fra mono- 
og tværfaglige observationer. Anamnesen er dynamisk. 

 
 

Misbrugsanamnese 
oprettes i Plan og 
resultater ved at 
placere musen i 
aktivitetsoversigten 
(venstre side). Der 
højreklikkes og 
vælges ”Opret 
aktivitet…” 
 
 
Aktiviteten kan også 
tilføjes til en 
problemorienteret 
plan (POP), hvis der 
fagligt vurderes 
behov for dette. Ved 
den indlagte patient 
indsamler 
plejepersonalet 
observationer 
omkring misbrug 
som en del af 
oprettet 
problemorienteret 
plan (POP).  
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I Søg og tilføj skrives 
misbrugsanamnese. 
Derefter trykkes på 
pilen for at føje 
aktiviteten til Valgt 
aktivitet.  
Vær opmærksom på 
at der nederst er sat 
seponeringstidspunk
t på til 6 timer efter 
start. Tidspunktet 
kan slettes eller 
ændres. 
Til sidst trykkes på 
OK 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skabelonen vil selv 
komme frem, men 
man kan også tilgå 
skabelonen ved at 
højreklikke i 
resultatsoversigten 
(højre side) ud for 
aktiviteten og 
vælges Opret 
resultat..  

 
Højreklik i feltet og 
vælg Indsæt 
standardtekst 
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Der søges efter 
"misbrugsanamnese
” eller koden ”6402”. 
Der trykkes på OK. 
 
Hele standardteksten 
indhentes til  
Misbrugsanamnesen 
- dette gøres kun 
første gang 
anamnesen laves. 

 
Når standardteksten 
er hentet ind, kan 
notatet skrives af 
behandleren. Der 
startes med 
grundscreening (de 
rødt markerede 
spørgsmål i PRI) 
 
Ved næste 
opdatering af 
misbrugsanamnesen 
højreklikkes i 
resultatsoversigten, 
og her vil teksten fra 
tidligere være synlig 
og kan justeres og 
beriges.  
Herefter vil der i 
resultatsoversigten 
ses et dokument ud 
for det pågældende 
tidspunkt 

 
Bemærk kæden som 
signalerer, at der er 
en vejledning.  
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Nederst i 
detaljevisningen kan 
PRI dokumentet 
tilgås 
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